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فراخوان "شناسایی ایده های پژوهشی برتر" ویژه دانشجویان
ایرانی مقیم مالزی
طی دهه گذشته بر اساس بررسی های بعمل آمده دانشجویان ایرانی در
دانشگاه های مختلف مالزی همواره سرآمد و به نحو تحسین برانگیزی موفق
بوده اند .با توجه به خالقیت ها و پیشرفتهای چشمگیر دانشجویان گرامی
در حیطه های تحقیقاتی مختلف و با عنایت به نزدیک شدن به روز دانشجو(16
آذر)؛ انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی و اتحادیه انجمن
های اسالمی شرق آسیا با همکاری رایزنی علمی جمهوری اسالمی ایران در
نظر دارند در یک رقابت علمی ،اقدام به "شناسایی ایده های پژوهشی برتر"
نمایند.
بر این اساس از دانشجویان ایرانی عالقه مند به شرکت در این فراخوان
دعوت بعمل می آید با توجه به شرایط ذیل ،اقدام نمایند:
این رقابت در چهار حوزه؛ -1حوزه علوم انسانی و رشته های مدیریت ( Human
-2 ،)Sciences & Managementحوزه های فنی و مهندسی (-3 ،)Engineeringحوزه
های علوم پایه و آی.تی ( )Science & ITو  -4رشته های پزشکی و پیراپزشکی
برگزار خواهد شد.

شرایط داوری شرکت کنندگان در این فراخوان:
تمامی "ایده های پژوهشی" شرکت کننده در این فراخوان طی مراحل ذیل
داوری و برگزیدگان انتخاب خواهند شد:
-1در مرحله اول ،تمامی "چکیده های ایده های پژوهشی" ارسالی بدون نام و نشان فرد
شرکت کننده ،توسط "یک کمیته علمی متشکل از  5تن از اساتید ایرانی مقیم مالزی" و در
حضور نمایندگان انجمن های دانشجویی مطالعه و داوری خواهد شد.
-2در مرحله دوم ،از  10نفر اول هریک از حوزه های چهار گانه فوق ،برای ارایه ایده
تحقیقاتی در حضور کمیته علمی متشکل از  5تن از اساتید ایرانی مقیم مالزی در دفتر
رایزنی علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

-3در پایان ،به سه نفر اول هر یک از حوزه های چهار گانه فوق طی مراسمی در روز 16
آذر جوایزی همراه با لوح تقدیر اعطا و از آنها تقدیر خواهد شد.

شرایط شرکت در فراخوان:
تمامی دانشجویان ایرانی مقیم مالزی برای شرکت در این فراخوان می
توانند "چکیده ایده پژوهشی" خود را براساس شرایط ذیل حداکثر تا تاریخ
 25نوامبر به آدرس الکترونیکی  workshop@iranscea.comارسال نمایند.
 -1چکیده ایده پژوهشی باید حتما مبتنی بر حداقل یک کار علمی و تحقیقاتی معتبر و
مربوط به حوزه تحصیلی دانشجو (پایان نامه/مقاله منتشر شده /کتاب منتشر شده و )...
باشد.
 -2این فراخوان فقط ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاه های مالزی می
باشد ( .آندسته از دانشجویانی که در ترم تحصیلی اخیر از پایان نامه تحصیلی خود دفاع
و فارغ التحصیل شده اند ،نیز حق شرکت در این فراخوان را دارند).
-3چکیده ایده پژوهشی باید به زبان انگلیسی و حداقل در  150کلمه و حداکثر در 300
کلمه و در قالب فایل  PDFباشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با آقایان رضایی ( ،)0176942131جالئیان
( ،)01123065112افشار ( ،)0126096373اعلم ( )0187819019و یا تلفن 0327109162
دفتر رایزنی علمی تماس حاصل نمایید.
با تشکر انجمن های دانشجویی دانشگاه های مالزی و اتحادیه انجمن های
اسالمی جنوب شرق آسیا

